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Juhised Fragmenti Cotto plaatide  

paigaldamiseks ja hooldamiseks 

 

 

Soovitame Fragmenti Cotto plaadid paigaldada kvaliteetse tsementseguga. Paigalduseks 

tuleks kasutada 2 mm vuuki. Vuugisegus tohib kasutada ainult tsemendi baasil valmistatud 

segusid. Seintele, mis on otseses kokkupuutes veega tuleb teha alla korralik 

hüdroisolatsioon. Pärast vuukimist, kui plaadid on täielikult kuivanud, tuleb pind puhasta da 

Fragmenti Easycleaner happega, mis on lahjendatud veega vastavalt juhistele.  

 

5 liitri lahjendatud vahendiga saab pestud 10-20 m2 pinda. 

 

Puhastamine on väga oluline etapp paigalduseks, et tagada kvaliteetne impregneerimise 

tulemus. Impregneerimine tuleb teostada pärast pesemist ja enne toote kasutusele võttu.  

Selleks, et eemaldada kõik segude jäägid, lubja ja kaltsiumi jäägid, tuleb lahjendatud 

pesuvahend jätta pinnale maksimaalselt 2-3 minutiks.  Kui vahend jääb pinnale kauemaks 

võib see kahjustada tsementvuuke. Pärast puhastamist tuleb plaadid väga korralikult 

loputada, et pinnale ei jääks puhastusvahendi ega ka eemldatava segujääkide jääke. Kui 

tulemus ei jää esimese korraga hea, siis tuleb protsessi korrata , suurendades lahjendatud 

vahendis kontsenrtraadi kogust.  

 

Impregneerimine 

Seintel, mis on otseses kokkupuutes veega, soovitame katta pind impergneeriga 2 korda. 

Impregneeriks tuleb kasutada Fragmenti Easycare vahendit.  

 

Kulu: 15-25 m2/1 liiter/1 kiht 



  

Tegemist on loodusliku kaitsevahendiga, mis ühekordse pealekandmise järel loob pinnale 

seda kaitsva kihi, muutmata seejuures plaatide loomulikku välimust.  

Impregneeri on väga lihtne peale panna pintsliga, puuvillase lapiga. Vertikaalsetel pindadel 

kanna kaitsevahend peale wet on wet meetodil. Põrandatel seevastu jäta esimese ja teise 

kaitsekihi vahele 30-60 minutit.  

Põrandatel soovitame kasutada täiendavaks kaitseks Fragmenti Easywax vahendit.  

 

Kulu 25-35 m2/1 l /1 kaitsekiht 

 

Fragmenti Easy Wax on spetsiaalne matt kaitsevaha, mida tuleb kasutada 24 tundi peale 

Fragmenti Easycare pealekandmist.  

Vaha anna suurema kaitse, säilitades pinnale loomuliku välimuse ja lihtsustab igapäeva 

hooldust. Soovitame kasutada kahte kihti vaha, mida saab peale kanda puuvillase lapi või 

pintsliga. Kahe kihi vahele peab jääma 2 tundi.  

 

Hooldus 

Igapäevaseks rutiinseks puhastamiseks soovitame kasutada naturaalse id puhastusvahendeid.  

Ära kasuta vahendeid, mis sisaldavad alkoholi, hapet, ega ka lahusti- või 

ammoniaagipõhiseid puhastusvahendeid. Põrandatel tuleb perioodiliselt, olenevalt 

kasutustihedusest, uuendada Fragmenti Easywax kihti. Vaha võib uuendamiseks lahjendada 

50% veega või võib ka kasutada lahjendamata kujul.  

 


